
Anexa 6

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – KINETOTERAPIE ŞI
MOTRICITATE SPECIALĂ

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă orală, pondere de 50% în
media examenului

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – probă orală, pondere de 50% în media
examenului.

Pentru realizarea lucrării de licenţă candidaţii vor respecta recomandările Ghidului pentru elaborarea şi
susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie.

TEMATICA

1. Bazele generale ale kinetoterapiei: definiţii, terminologie, clasificări. Structura kinetologiei ştiinţifice
(biomecanica, fiziologia exerciţiilor fizice, comportamentul psihomotor). Structura kinetologiei practice
(evaluare, tehnici şi metode în kinetoterapie).

2. Structurile (periferice) angrenate în sistemul neuro-mio-artrokinetic. Ţesutul osos, ţesutul muscular.
Caracteristicile morfo-funcţionale ale oaselor, muşchilor şi articulaţiilor. Scheletul corpului uman.
Principalele tipuri de articulaţii ale scheletului uman. Principalele grupe de muşchi ale corpului uman.

3. Fiziologia sistemului muscular – structura şi compoziţia chimică a muşchiului striat, mecanismul
molecular al contracţiei musculare, tipuri de contracţie musculară, manifestările mecanice, termice şi
electrice ale contracţiei musculare, oboseala musculară, transmiterea neuro-musculară, efectele
antrenamentului asupra musculaturii striate.

4. Structurile suprasegmentare şi controlul motor. Cortexul senzori-motor, trunchiul cerebral, cerebelul,
ganglionii bazali, căile ascendente, căile descendente. Realizarea controlului motor.

5. Coordonare şi echilibru. Controlul muscular. Coordonare-incoordonare, echilibru-dezechilibru.
Componentele echilibrului. Mersul.

6. Elemente de semiologie – principalele semne şi simptome din patologia aparatelor locomotor,
cardiovascular şi respirator.

7. Exerciţiul fizic: definiţie, obiective, poziţii fundamentale şi derivate. Exerciţiile fizice active, pasive.
Efectele exerciţiului fizic asupra organismului uman.

8. Exerciţiul aerobic şi antrenamentul la efort. Definirea termenilor: fitness, antrenare, adaptare,
decodiţionare, dezantrenare. Procesul energetic. Raportul energetic cost-eficienţă. Răspunsuri fiziologice
la exerciţiul aerobic. Adaptări fiziologice la exerciţiul aerobic. Exerciţiul aerobic în kinetoterapie.

9. Primul ajutor medical - definiţie, intervenţie, materiale necesare.
10. Asepsia şi antisepsia - definiţie, clasificare, mecanism de acţiune, principalele substanţe şi metode

utilizate.
11. Traumatismele deschise şi închise: definiţie, clasificare, simptomatologie, tratament, evoluţie,

complicaţii. Leziunile pielii şi ale ţesutului subcutanat: simptomatologie, diagnostic, tratament, evoluţie,
complicaţii.

12. Leziunile vasculare. Hemoragia: definiţie, mecanism de producere; hemostaza – mecanisme fiziologice.
Diagnostic, prim ajutor, evoluţie, complicaţii.

13. Leziunile osteo-articulare: entorse, luxaţii, fracturi; definiţie, mecanism de producere, clasificare,
simptomatologie, diagnostic pozitiv, tratament, evoluţie, complicaţii, sechele.

14. Deficienţele fizice funcţionale: definiţii, clasificări, principalele entităţi clinice. Deficienţele fizice ale
cutiei toracice şi ale coloanei vertebrale, ale bazinului şi ale membrelor.



15. Conceptul de evaluare în kinetoterapie – caracteristici generale, funcţiile evaluării, tipologia evaluării,
conţinutul evaluării, criterii de evaluare, metode de evaluare: somatoscopie, somatometrie, testingul
muscular şi articular.

16. Dezvoltarea fizică şi capacitatea motrică – definire, selecţionarea şi clasificarea testelor pentru indicatorii
somatici, funcţionali şi motrici.

17. Măsurarea şi evaluarea capacităţii de efort – măsurarea capacităţii de efort aerob; măsurarea capacităţii de
efort anaerob.

18. Importanţa învăţării înotului şi beneficiile practicării înotului şi a ramurilor nataţiei. Bazele tehnice ale
activităţilor acvatice.

19. Metodica predării şi învăţării înotului. Metode de învăţare a înotului. Înotul aplicativ şi salvarea de la
înec.

20. Fitness-ul în apă (Aquafitness, Aquaerobic, Aquapower, Aquatraining). Exerciţii gimnice în apă
(Aquagym, Aquabuilding, Aquastretching, Aquarelax). Jogging în apă (Aquajogging).

21. Înotul terapeutic. Hidrokinetoterapia.
22. Importanţa şi locul gimnasticii în kinetoterapie.
23. Gimnastica de bază – mijloacele gimnasticii de bază.
24. Mijloace asociate din sporturile individuale şi jocurile sportive utilizate în kinetoterapie.
25. Date epidemiologice, noţiuni clinice, anatomo-fiziologice, implicaţii diagnostice în geriatrie-

gerontologie. Construcţia socială a bătrâneţii.
26. Criterii de îmbătrânire. Normal şi patologic  în procesul de îmbătrânire, principalele modificări induse de

procesul de îmbătrânire. Relaţia dintre vârsta biologică şi vârsta cronologică şi consecinţele ei în planul
asistenţei terapeutice.

27. Strategii geriatrice pentru frânarea procesului de îmbătrânire, rolul kinetoterapiei în prevenirea
îmbătrânirii precoce.

28. Kinetoterapia în geropatologia aparatului locomotor (boala artrozică, osteoporoza, artritele). Recuperarea
vârstnicului cu handicap locomotor.

29. Kinetoterapia în patologia cardio-vasculară a vârstnicului (cardiopatia ischemică, infarctul miocardic
acut, hipertensiunea arterială).

30. Kinetoterapia în geropatologia aparatului respirator (BPOC, astmul bronşic, insuficienţa respiratorie).
31. Sindromul de imobilizare: epidemiologie, etiopatogenie, manifestări clinice, principii de diagnostic și

tratament.
32. Tulburările de nutriţie şi bolile asociate: diabetul zaharat, malnutriţia, obezitatea, rahitismul carenţial.

Tratamentul kinetic, profilactic și de recuperare.
33. Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice: principii de evaluare, diagnostic şi tratament în poliartrita

reumatoidă, spondilita anchilozantă, coxartroză, gonartroză, artrozele coloanei vertebrale, periartrita
scapulo-humerală.

34. Bazele evaluării la pacienţii cu afecţiuni cardiorespiratorii – teste și protocoale de testare la efort, indicaţii
şi contraindicaţii.

35. Afecţiunile cardio-respiratorii: principalele entităţi clinice, etiologie, factori de risc, manifestări clinice,
tratament, principii ale intervenţiei kinetoterapeutice, profilactice și de recuperare.

36. Accidentele vasculare cerebrale (AVC) – clasificare, etiologie, fiziopatologie, tablou clinic, evoluţie,
prognostic, tratament complex, rolul tratamentului kinetic.

37. Kinetoterapia în paralizia de plex brahial: indicaţii, obiective, tehnici şi metode de reabilitare.
38. Rolul kinetoprofilaxiei în pediatrie.
39. Creşterea şi dezvoltarea. Caracteristicile anatomice şi funcţionale ale  copilului în fiecare etapă de

dezvoltare: prenatală, postnatală (nou născut, sugar, copil mic, preşcolar, şcolar, adolescent).
40. Bolile aparatului respirator: pneumoniile, astmul bronşic la copil – epidemiologie, etiopatogenie,

manifestări clinice, diagnostic pozitiv, evoluţie, principii de tratament şi aplicaţii ale kinetoterapiei.
41. Sindromul Down – caracteristici clinice, principii de diagnostic, conduită terapeutică şi aplicaţii ale

kinetoterapiei.



42. Noţiuni de ortopedie pediatrică: malformaţiile congenitale ale aparatului locomotor (luxaţia congenitală
de şold, piciorul strâmb congenital, torticolisul congenital), osteocondropatiile localizate, scolioza
(sugarului, infantilă, juvenilă).

43. Diagnosticul funcţional şi tratamentul recuperator în infirmitatea motorie cerebrală (IMC).
44. Patologia caracteristică activităţii sportive. Traumatologia sportivă. Clasificarea leziunilor traumatice.
45. Etiopatogenia traumatismelor sportive. Examenul sportivului traumatizat.
46. Macrotraumatismele aparatului locomotor. Traumatismele părţilor moi. Traumatismele musculare.

Traumatismele  articulare: generalităţi, mecanisme  de  producere, particularităţile  tratamentului kinetic.
47. Entorsele, luxaţiile şi fracturile în activitatea sportivă: semne clinice, tratament, recuperare.
48. Revenirea în activitatea sportivă. Stabilirea programului de întreţinere. Criterii de revenire în activitatea

sportivă.
49. Tehnici de manevrare şi mobilizare a bolnavilor în kinetoterapie. Examinarea pacientului inactiv – patul

şi poziţionarea pacientului în pat. Marile reguli ale eficacităţii manevrelor. Manevrarea pacientului cu
mobilitate redusă.

50. Transferul pacientului din fotoliu rulant pe scaun şi invers. Căderile şi ridicarea de la sol. Transferul şi
transportul copiilor.

51. Masajul: indicaţii şi contraindicaţii. Procedeele principale de masaj: netezirea, fricţiunea, frământatul,
tapotamentul, vibraţiile.

52. Procedeele secundare de masaj: cernutul, rulatul, presiunile, tensiunile, tracţiunile, scuturările
53. Automasajul: consideraţii tehnice, metodice. Automasajul membrelor superioare, inferioare, trunchiului,

cefei.
54. Metode speciale de masaj cu efecte predominante, asupra elementelor aparatului neuro-mioartro-kinetic,

circulaţiei sanguine şi limfatice.
55. Elemente de fizioterapie: curenţii de joasă frecvenţă, curenţii de medie frecvenţă şi interferenţiali,

fototerapia, magnetoterapia, laserterapia şi ultrasunetele.
56. Elemente de terapie ocupaţională – caracteristicile ocupaţiilor umane, ocupaţiile umane din perspectivă

sanogenetică, interferenţe ale activităţii profesionale a kinetoterapeutului şi terapeutului ocupaţional în
procesul de reabilitare.
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